ASAlaser, forskning och terapeutiska lösningar

1983

A COMPANY OF

Sedan 1983 har ASAlaser haft en ledande ställning inom
forskning, utveckling och produktion av terapeutiska
lösningar inom områdena för laser och magnetterapi. Detta
tack vare en kontinuerlig och multidiciplinär forskning samt
genom samarbete med olika experter inom human- och
veterinärmedicin.

ASAlasers internationellt ledande ställning, via kunskap
och utvecklande av avancerade teknologier inom
smärtbehandling, konfirmerades 2003 i och med ett
partnerskap med El.En.Group som är en av världens ledande
producenter av laserkällor och system för medicinsk och
industriell användning.

Det engagemang och den medvetenhet som finns på
varje avdelning har som gemensamt mål att ge läkare och
terapeuter de senaste och mest utvecklade instrumenten
med kapacitet att möta och effektivt lösa smärtpatologier
inom ortopedi, traumatologi, reumatologi, dermatologi,
sport och rehabiliteringsmedicin. Teknologisk innovation,
tillförlitlighet och effektivitet är de huvudsakliga kännetecknen
för ASAlasers produkter för laser- och magnetterapi.
De är noggrant testade och genomgår återkommande
kvalitetskontroller och används dagligen vid medicinska
center i mer än 50 länder över hela världen.

ASAlaser vill visa på ett engagemang där människors
resurser, själ och drivkraft tas tillvara vid de framsynta
innovations- och utvecklingsprojekten präglade av vidsynthet
och öppenhet. Detta är drivkraften i ASAlaser igår, idag och
imorgon.

ASAcampus, forskningsdivisionen inom ASAlaser
ASAcampus, forskningsavdelningen inom ASAlaser och ledd av Dr. Monica Monici, startades med
målet att utöka kunskapsgränserna och nå konkreta forskningsresultat. Huvudkontoret finns vid det
gemensamma laboratoriet i Joint Laboratory of the Clinical Physiopathology Department of Florence
University där forskningsprogrammen inom de biomedicinska fälten sker. De är orienterade mot att
fördjupa interaktionen mellan celler / vävnader och fysikaliska energier ( laserstrålning, elektromagnetfält,
mekaniska- och gravitationskrafter ). Genom att involvera experter och medicinsk expertis inom olika
vetenskapliga områden kompletteras ASAcampus och bildar en väl sammanhållen grupp som växer och
är öppen för nya samarbetspartners både i Italien och i övriga världen. ASAcampus är även involverade
i ett flertal nationella och internationella forskningsprojekt, aktiva och delaktiga i konferenser, ett antal
publicerade artiklar i internationella och indexerade tidskrifter samt genom den officiella skriften från
ASAcampus ”Energy for health”.

Två huvudinriktningarna
• BASFORSKNING, med avsikt att ta fram nya strategier
för terapeutisk apparatur genom användning av nya
biomedicinska teknologier såsom 3-dimensionella
kulturer (för att simulera vad som händer i vävnaden
under en behandling ), nanopartiklar (för utvecklandet av
effektivare terapier och framtida kliniska tillämpningar)
och stamceller (banar väg för “cellterapi” och reparation
av skadad vävnad).

• KLINISKA FÖRSÖK, med syfte att kontrollera
effektiviteten hos nya terapier i kliniska tillämpningar
och att validera de terapeutiska programmen. Speciellt
rigorösa kriterier för patientregistrering, val av metod,
utvärderingsteknik, dataanalys, i full överensstämmelse
med regler fastställda av etiska kommittéer.
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Terapi
Hilterapia® är en terapeutisk teknik baserad på en specifik högintensiv
laserstrålning (HILT® = Hög Intensiv Laser Terapi) som arbetar i absolut
säkerhet och möjliggör en effektiv terapeutisk påverkan djupt in i vävnaden.
Idealisk vid behandling av smärtsamma patologier genom påverkan på
“osteo-muskulär-ledapparaten”, från de ytligaste till de djupast liggande. Tack
vare Hilterapia® och dess innovativa högintensiva laserimpuls, HILT®, som är
patenterad och godkänd av U.S. FDA, kan den på kort tid och med ett varaktigt
resultat ha en positiv analgetisk, antiinflammatorisk och biostimulerande
effekt för patienten.
Vad vi erfarit har inga sidoeffekter eller smärta under och efter behandlingarna
rapporterats. Hiltherapia® representerar idag den mest utvecklade, banbrytande
och innovativa lösningen för behandling och läkning av smärtpatologier
associerade till senor, muskler och ligament. Att den är snabb, effektiv samt ger
ett varaktigt resultat bidrar till patienters välmående och livskvalitet.
Hilterapia® är effektivt för att minska smärtan och öka ledrörlighet vilket
möjliggör en tidigare rehabiliteringsstart och samtidigt ger den patienten en
omedelbar lindring.
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HUVUDINDIKATIONER

• Osteoartrit och degenerativa
processer
• Bursit, synovit, capsulit,
tennisarmbåge, impingmentsyndrom
• tendiniter och peritendiniter
• Ödem och distorsioner
• post-traumatiska och
överansträngningsskador
• Adduktorsyndrom,
tibiotarsal-distorsion,
fästesinflammationer,
chondromalacia patellae
och sportrelaterad traumatologi.

EXKLUSIVT

• Omedelbar och varaktig effekt

• LEDER
Reducerar inflammation
i leder och stimulerar
reparationsprocessen

• Snabb behandling som är säker
och smärtfri
• Vetenskaplig dokumentation visar
på säkerställda resultat
• Terapeutisk teknologi använd
på kliniker och medicinska center
världen över.

• PATENTERAD I USA
OCH GODKÄND AV FDA

• MUSKELSYSTEMET
Löser snabbt kontrakturer
genom en intensiv
analgetisk effekt

• CIRKULATIONS - OCH
LYMFATISKA SYSTEMET
Påskyndar näringsupptaget
och re-absorptionen
av vätskeansamlingar

Den mest kompletta och uppdaterade vetenskapliga
innehållet, teknisk och praktisk
(3D-animeringar, video, handledning,
faktablad, ...) tillägnad Hilterapia®
Enligt anatomi, sjukdomar och behandlingar.
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Varför är den Unik
US FDA clearance 510(k)
K051537/A1

US Patent No 6,527,797 B1
US Patent pending Docket No 3601.1004-002

Tack vare den patenterade impulsen, Hilterapia®, nås en mycket hög peak
power (1-3 kW) med den pulsade Nd: YAG källan (våglängd 1064 nm). Den höga
intensiteten (upp till 15.000 W / cm2) som är unik i jämförelse med andra nu aktuella
laserteknologier, tillåter ett effektivt läkande av även djupt liggande kroniska besvär.
Faktum är att om man vill erbjuda en läkande behandling istället för symtomatisk
är det nödvändigt att tillföra energin på bästa sätt. Experimentellt har man visat att
kroniska, djupt liggande besvär och osteoartriter behöver en stor mängd energi på
djupet för att få till stånd en biologisk reaktion. Den höga intensiteten och tätheten
i energiimpulsen (HILT®) leder inte bara till analgetisk, antiinflammatorisk och
antiödemisk effekt utan även en verklig läknings - och regenerationsprocess. HILT®
impulsens karaktärsdrag med duration och frekvens garanterar en säker behandling
tack vare termal relaxation i vävnaden vilket gör att skadliga effekter undviks.
Den Fotomekaniska effekten
En fundamental egenskap hos HILT® pulsen är att den har förmågan att få till stånd
en typ av fotomekanisk effekt. Styrkan i dessa effekter är direkt proportionerlig
till intensiteten i strålningen och omvänt proportionerlig till pulsens varaktighet.
Tack vare den korta pulsen och mycket hög intensitet har Hilterapia® de rätta
egenskaperna för att generera detta fenomen och därmed en viktig terapeutisk
effekt. Det är känt att stimulering på detta vis startar en serie biologiska effekter
som hjälper till i reparations- och regenerationsprocessen i vävnaden och dessutom
aktiverar den det lymfatiska dränaget och microcirkulationen.
Hilterapia®: Hög intensitet, djupgående och säkerhet i samma
terapi vilket är unikt i en branschjämförelse.
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Intensiv, djup & säker. Unik i jämförelse.
INTENSITET

DJUP

SÄKERHET

3.000 W
Power

HIRO 3.0

THERMAL DAMAGE THRESHOLD

T > 45°C

3.000W

HIRO 3.0
URE

TEMPERAT

Intensitet
15.000 W/cm2

SH1

SH1
Intensitet
5.000 W/cm2
∅ 5 mm

Time

HILT® IMPULSES

Hög intensitet, upp till 15.000 W/cm2
nödvändigt för att stimulera en regeneration på djupet.

Intensitet
15.000 W/cm2

1.000W
HILT® IMPULSE

1.000 W

HILT® IMPULSES

HILT® - impulsen når den djupast liggande vävnaden.

37°C

TEMPERATURE

HILT® - impulsen levererar, under full säkerhet,
en hög energidos till ett avsevärt djup.
7

Produkter

Endast HIRO 3.0 och SH1 apparater har förmågan att, via Hilterapia®, med sina höga
effekter nå ner på djupet och ändå erbjuda en säker behandling. Dessa två modeller
är ämnade för olika ändamål. SH1 kombinerar effektiv behandling av muskulära besvär
med fördelen av en lätt flyttbar enhet. HIRO 3.0 tillåter förutom smärtbehandling även
en möjlighet att på djupet påverka reparations - och regenerationsprocessen genom den
speciella DJD-handenheten.

SH1
Som ett resultat av Dr. Costa’s Mobile Clinic samt Italiens fäktningslandslags erfarenheter
från sportmedicinen är SH1:an nu transportvänlig, via reducerad storlek, men fortfarande
med full effekt. Den är effektiv vid behandling av muskulära smärtor med analgetiska och
antiinflammatoriska resultat även på djupet och den har även en positiv verkan på ödem.
Evidens finns för att den från första behandlingen har en smärtstillande effekt.
TEKNISK BESKRIVNING

ALARM OCH SÄKERHET

• Högeffekt, pulsad ND:YAG Laser
• Peak power: 1 kW
• Energi / puls (max): 150 mJ
• Medeleffekt: 6 W
• Energitäthet: 760 mJ/cm2
• Pulslängd: < 150 us
• Standard-prob med 5 cm diameter
• En touchscreen med tydlig display
med BrightView grafik i färg
• Användarvänlig mjukvara
• Program att modifiera och spara
• Den avgivna energin räknas automatiskt
ut efter de valda funktionerna

• Ljudsignal vid början och slutet av beh
• Datum & tid
• Val av språk
• Signal & alarm för maskinstatus
• Nödstopp för laserstrålning
• Varningslampa vid laserstrålning
• Interlock

STRÖMFÖRSÖJNING
115/230V~ 50/60 Hz

STORLEK OCH VIKT
37 x 21 x 43 cm; 14 kg

STANDARD HANDENHET
Intensitet
5000 W/cm2
För smärtbehandling, utrustad med en distan för korrekt
energigivning till den behandlade volymen
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HIRO 3.0
HIRO 3.0 är den mest kompletta och av FDA godkända apparten för Hilterapia®.
Den har, förutom läkandet av muskulära besvär på analgetisk och antiinflammatorisk
nivå även antiödemiska effekter på djupet, en positiv effekt på reparations - och
regenerationsprocesserna vilket har en gynnsam effekt på fästessmärtor och osteoartriter.
TEKNISK BESKRIVNING

ALARM OCH SÄKERHET

• Högeffekt, pulsad Nd:YAG Laser
• Peak power: 3 kW
• Energi / puls (max): 350 mJ
• Medeleffekt: 10,5 W
• Energitäthet: 1780 mJ/cm2
• Pulslängd <120 μs
• En touchscreen med tydlig display
med BrightView grafik i färg
• Användarvänlig mjukvara
• Program att modifiera och spara
• Den avgivna energin räknas automatiskt
ut efter de valda funktionerna

• Ljudsignal vid början och slutet av beh
• Datum & tid
• Val av språk
• Signal & alarm för maskinstatus
• Nödstopp för laserstrålning
• Varningslampa vid laserstrålning
• Interlock

STÖMFÖRSÖRJNING OCH VIKT
115/230V~ 50/60 Hz

STANDARD HANDENHET

DJD HANDENHET

Intensitet
15000 W/cm2

Intensitet
15000 W/cm2

För smärtbehandling, utrustad med en distans för korrekt
energigivning till den behandlade volymen.

STORLEK OCH VIKT
30 x 70 x 78 cm; 40 kg

För regenerativ behandling, optimerar HILT®
pulsens förmåga att transporteras in i vävnaden - Patenterad
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Hilterapia Worldwide
®

Hilterapia® is an effective therapeutic method, performed everyday in
important surgeries and clinics, both private and public, in the world, as
it is confirmed by the following attestations.

INTERNATIONAL REFERENCES
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Dr. Kang Ho-Jung
Department of Orthopaedic Surgery, Yongdong Severance Hospital,
Yonsei University College of Medicine, SEOUL - Korea

Dr. Corzilius Hans Ulrich
ORTHOPÄDISCHE PRAXIS, NEUWIED - Germany
Fellow of the ASLMS (American Society of Laser and Medical Surgery).

Gleiser Jacobo
Aleve Clinic,
BOGOTA - Colombia

Ziad Elchami
Patient Pain Care Specialist, International Medical Center,
JEDDAH - Kingdom of Saudi Arabia

“We use Hilterapia® in our everyday practice with great satisfaction
for the therapeutic results on patients. Though traditional Nd: YAG
lasers are not able to give high dose of energy in depth, because
the heat accumulation induces burn to the patient, the Hilterapia®,
thanks to its specific pulse, is able to give a deep effective action
without thermal damage to the skin. Another attractive merit of the
Hilterapia® is that patients do not have pain or side effects during
the treatment and therefore the satisfaction index of patients is very
high”.

“Hilterapia® is one of the most important treatments in our laser
center. It has been a real success because of its efficiency on
pain treatment as well as on inflammation. It has also become an
attraction to chronic pain patients suffering from chronic tendinitis
or bursitis conditions. Even difficult pathologies such as carpal tunnel
syndrome or trochanteric bursitis can be treated successfully. With
8-10 treatments in most of the cases the symptoms disappear
completely . We have successfully treated high qualified athletes who
are now able to compete on an international level”.

“We are proud to be the first adopters of this new technology in
Bogota. A big number of patients treated with Hilterapia® show
that few sessions are enough to resolve in full safety a lot of
different pathologies, like tendonitis, traumas, hematomas, overload
syndromes, inflammatory processes, with remarkable results since
the first treatment session”.

“Our Center is pleased to have its own High Intensity Laser Therapy
(Hilterapia®) device, which is mainly used for treating patients with
osteoarthritis and degenerative processes, impingement syndrome
and distortion traumas. We noticed from our own experience that
the unique characteristics of the Hilterapia® offer considerable
advantages. These characteristics gave the device a lot of acceptance
among our patients, here in the Middle East, where sometimes people
are not willing or cannot have interventional pain block procedures
performed”.
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VI VÄXER TILLSAMMANS

KURSER I HILTERAPIA®

• “The findings that Nd: YAG pulses

Tack vare experter och kvalificerade lärare
har ett internetbaserat utbildningsprogram,
åtkomligt för terapeuter, tagits fram.
Onlinekursen lär, på ett interaktivt sätt,
ut de teoretisk-praktiska koncepten för
Hilterapia® liksom de olika
behandlingsalternativen vid olika tillstånd.

favour ECM production and proper
fibronectin assembling, differentiation of connective tissue cells,
formation of ordered endothelial
monolayers indicates that pulsed Nd:
YAG laser treatment can
efficaciously promote
tissue repair processes...”
Dr. Monica Monici

WEBSIDA
Websidan är avsedd att sprida kunskap om
Hilterapia® och att ge support till terapeuter
via dedikerade sektioner som tar upp
behandlingssätt, kurser, forskning och kliniska
undersökningar samt nyheter och event om
Hilterapia®.

• “HILT

confirms to be a good
non-pharmacological instrument
for rapid pain control in KO,
with consequent improvement
in patient’s quality of life. Important
effects are achievable with few
sessions of HILT® treatment too...”
Dr. Tamara Viliani
®

• “Hiltherapy

®
is an innovative
therapy that can rapidly reduce pain
symptomatology and inflammatory
processes in tendinous structure.”...”
Dr. Andrea Santamato

•

“The results obtained after the
treatment have been maintained
or even improved at three months
follow-up. The most significant fact
is that we are able to support the
clinical result with the instrumental
demonstration of the improvement,
documented by ultrasonographic
and neurophysiological survey...”
Dr. Giancarlo Bodini

FORSKNINGSRESULTAT
Publicerade forskningsresultat med
de senaste rönen inom Hilterapia®
finns alltid tillgängliga för kunderna.

www.hilterapia.com
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